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GARIS-GARIS BESAR HALUAN ORGANISASI (GBHO)  

PC. IMM AR. FAKHRUDDIN KOTA YOGYAKARTA  

PERIODE 2021/2022 

A. PENGERTIAN 

1. Garis-Garis Besar Haluan Organisasi (GBHO) IMM adalah pernyataan kehendak 

IMM yang dibahas dan ditetapkan oleh Musyawarah Cabang. Didalamnya 

merupakan rangkaian kebijakan dan program yang menyeluruh, terarah, dan 

terpadu dalam rangka mewujudkan tujuan IMM yaitu terbentuknya akademisi 

Islam yang berakhlak mulia dalam rangka mencapai tujuan Muhammadiyah. 

2. Kebijakan IMM Periode 2021-2022 adalah suatu pedoman yang disusun sebagai 

arah kebijakan atau program dalam satu periode. 

3. Pelaksanaan Kebijakan dan Program adalah garis-garis pokok tindakan yang 

mengandung strategi rencana program dalam mencapai tujuannya. 

 

B. MAKSUD DAN TUJUAN 

Maksud dan tujuan ditetapkannya Garis-Garis Besar Haluan Organisasi IMM 

adalah untuk memberikan arah bagi pelaksanaan gerak IMM, yang diwujudkan dalam 

bentuk Kebijakan dan Program IMM. Sehingga dapat mencapai maksud dan tujuan 

IMM sesuai dengan situasi dan kondisi yang dihadapi menurut keberadaan dan 

kemampuan IMM sendiri. 

 

C. LANDASAN KEBIJAKAN 

Kebijakan IMM berdasarkan pada : 

1. Al-Qur’an dan As-Sunnah Al-Maqbulah. 

2. Kaidah Organisasi Otonom Muhammadiyah 

3. Keputusan dan Program Muhammadiyah. 

4. Tanfidz Muktamar IMM. 

5. Tanfidz Musyawarah cabang. 

6. Keputusan Pimpinan Cabang. 

 

D. SASARAN KHUSUS KEBIJAKAN IMM 

Sasaran khusus yang ingin dicapai dalam masing-masing bidang pelaksanaan kebijakan 

bidang adalah : 

1. Ketua Umum 

Ketua Umum diarahkan pada terciptanya garis kebijakan organisasi yang sesuai situasi 
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dan kondisi guna mencapai kesuksesan jalannya organisasi yang ideal 

2. Sekretaris Umum 

Sekretaris Umum iarahkan pada terciptanya security organisasi yang tertib pada PC 

IMM AR-Fakhruddin. 

3. Sekretaris Satu 

Sekretaris Satu diarahkan pada terciptanya pendampingan tertib administrasi PC IMM 

AR. Fakhruddin. 

4. Bendahara 

Bendahara diarahkan pada terciptanya tertib adminstrasi keuangan PC IMM AR. 

Fakhruddin. 

5. Ketua Bidang 

Ketua Bidang diarahkan pada pola komunikasi bidang yang masif. 

6. Sekretaris Bidang 

Sekretaris Bidang diarahkan pada terciptanya tertib administrasi pada setiap bidang. 

7. Bidang Organisasi 

Bidang organisasi diarahkan pada tercapainya struktur dan fungsi organisasi serta 

mekanisme kepemimpinan yang terorganisasi dan mendukung gerakan Ikatan dalam 

mencapai tujuannya. Program konsolidasi gerakan IMM juga diarahkan pada 

terciptanya kekuatan gerak IMM baik ke dalam maupun keluar sebagai modal 

penggerak bagi pengembangan gerakan IMM. 

8. Bidang Kader 

Bidang Kader diarahkan pada penanaman, penguatan, dan aktualisasi ideologi 

sehingga mampu mewujudkan pelaku perubahan diri dan sosial masyarakat. 

9. Bidang Hikmah 

Bidang Hikmah diarahkan pada penguatan peran sosial-politik IMM di tengah 

kehidupan berbangsa dan bernegara, khususnya dalam peran serta sosial politik 

generasi muda, penguatan nalar politik, dan laboratorium politik dengan pengayaan 

khazanah sosial politik dan budaya. 

10. Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan 

Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan (RPK) diarahkan untuk merumuskan dan 

mengembangkan basis metodologi riset serta sinergitas keilmuan kader dari berbagai 

disiplin ilmu. 

11. Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman  

Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman (TKK) diarahkan untuk penguatan dan 

pengaplikasian gerakan dakwah Islam berkemajuan serta memakmurkan masjid di 
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dalam dan di luar kampus sebagai basis gerakan dakwah IMM. 

12. Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 

Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (SPM) diarahkan pada penguatan peran 

humanitas kader dan laboratorium gerak sosial dengan pengayaan berdasarkan 

khazanah sosial untuk menjadikan IMM mampu melakukan gerakan pemberdayaan 

masyarakat sehingga terwujudnya masyarakat yang berdaya. 

13. Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan 

Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan diarahkan pada pengembangan kapasitas 

kewirausahaan kader dan menciptakan kemandirian organisasi secara ekonomi. 

14. Bidang Immawati 

Bidang Immawati diarahkan pada penanaman jati diri kader yang berbasis paradigma 

gender equality dalam transformasi sosial berdasarkan pandangan Al-IslamBidang 

15. Media dan Komunikasi 

Bidang Media dan Komunikasi diarahkan pada terciptanya media informasi dan 

komunikasi yang mumpuni, meningkatkan bargaining position dengan menjadikan 

media sebagai sarana gerakan IMM. 

16. Bidang Seni Budaya dan Olahraga 

Bidang Seni Budaya dan Olahraga (SBO) diarahkan untuk mengembangkan bakat seni, 

budaya, dan olahraga serta menyalurkan minat seni sebagai perjuangan gerakan IMM. 
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STRUKTUR ORGANISASI  

PIMPINAN CABANG IMM ABDUL RAZAQ FAKHRUDDIN  

KOTA YOGYAKARTA  

PERIODE 2020-2021 
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RANCANG BANGUN DAN PROGRAM KEBIJAKAN KERJA  

PIMPINAN CABANG IMM ABDUL RAZAQ FAKHRUDDIN  

KOTA YOGYAKARTA  

PERIODE 2021-2022 

 

A. SASARAN PROGRAM 

Sasaran pokok program kebijakan IMM Cabang A.R. Fakhruddin periode 2021 - 

2022 adalah kesinambungan peningkatan kualitas mutu kader, pimpinan, dan 

organisasi yang sesuai dengan karakter dasar IMM serta mengikuti perkembangan 

zaman, sehingga terciptanya organisasi yang mandiri dan mampu menjadi pelopor dan 

penggerak dalam setiap aktivitas gerakan dakwah, intelektual, dan kemanusiaan. 

 

B. PRIORITAS PROGRAM 

Prioritas program kebijakan IMM Cabang A.R. Fakhruddin periode 2021-2022 

dititikberatkan pada pengokohan organisasi secara internal dengan tidak 

mengesampingkan pembangunan eksternal sehingga kontinuitas eksistensi IMM tetap 

diperhitungkan oleh organisasi yang menaunginya dan organisasi-organisasi lainnya. 

Hal ini ditandai dengan wujud. 

Terbentuknya visi dan rencana strategis IMM Cabang A.R. Fakhruddin periode 

2021-2022, yaitu : 

1. Lahirnya kader yang mempunyai kesadaran yang mendalam dalam 

menginterpretasikan antara visi dan misi. 

2. Lahirnya kader-kader pionir yang rasional, kreatif, dan dedikatif yang 

mencerminkan profil kader Ikatan. 

3. Lahirnya kader yang mempunyai integritas moral, intelektual, dan religiusitas. 

4. Terbentuknya iklim kaderisasi yang kondusif untuk mengembangkan semangat 

perubahan dan kepeloporan. 

5. Merumuskan dan menjalankan pola integrasi perkaderan yang baik. 

6. Menjalankan kaderisasi yang berkesinambungan. 

7. Membangun isu sentral 

8. Membangun Front dengan gerakan sosial kerakyatan. 

9. Mengembangkan media alternatif berbasis digital menjadi salah satu poros 

gerakan. 

10. Merumuskan dan meralisasikan rumusan rancangan kebijakan PC IMM AR 

Fakhruddin. 
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C. URAIAN MEKANISME KERJA PIMPINAN 

Uraian Mekanisme Kerja ini merupakan proses penerjemahan dan implementasi 

kinerja terperinci bidang-bidang yang mengacu pada bangunan konsep visi misi yang 

termaktub pada sasaran dan prioritas program kebijakan IMM Cabang A.R. 

Fakhruddin periode 2021-2022, sebagai berikut : 

1. Ketua Umum 

a. Memimpin Pimpinan Cabang IMM sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam 

IMM. 

b. Bertanggung jawab terhadap jalannya organisasi dan mewakili IMM serta 

bertindak ke dalam/luar untuk dan atas nama IMM sesuai dengan garis kebijakan 

organisasi. 

c. Memimpin rapat pleno Badan Pimpinan Harian, rapat koordinasi dan rapat kerja 

gabungan. 

d. Mengkoordinasi pembagian tugas bidang dan mengawasi tugas-tugas bidang 

tersebut. 

e. Mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan program kerja pimpinan cabang IMM 

AR Fakhruddin dan serta pimpinan yang ada dibawahnya sesuai dengan prosedur 

yang berlaku. 

f. Dalam keadaan berhalangan dapat mengamanahkan tugas Ketua Umum kepada 

Sekretaris Umum atau salah satu Ketua Bidang. 

g. Mengambil kebijakan dari dan atas nama Pimpinan IMM untuk kepentingan Ikatan 

setelah mendapat pertimbangan dalam rapat Pimpinan IMM. 

h. Dalam hal-hal tertentu kebijakan organisasi diserahkan kepada ketua   bidan yang 

terkait dan atau Lembaga Otonom serta Lembaga Semi Otonom. 

i. Bertanggungjawab dalam mengawal jalannya perkaderan dan pergerakan yang 

integral. 

2. Sekretaris Umum 

a. Mendampingi dan/atau mewakili Ketua Umum untuk bertindak dari dan atas nama 

Ikatan serta bersama ketua Umum menandatangani surat-surat prinsipil dan yang 

merupakan sikap Ikatan. 

b. Mengoordinasi pelaksanaan tugas-tugas dan kegiatan setiap bidang bersama Ketua 

Umum. 

c. Membagi dan mengawasi tugas para Sekretaris Bidang dalam pelaksanaan teknis 

administrasi. 

d. Dalam keadaan berhalangan dapat melimpah tugaskan kepada sekretaris 1 dan/atau 
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sekretaris bidang untuk melaksanakan tugas-tugas Sekretaris Umum. 

e. Bertanggungjawab atas penyelenggaraan kegiatan kesekretariatan guna 

menunjang kelancaran organisasi. 

f. Bertanggungjawab secara penuh atas kerumahtanggaan organisasi. 

g. Mendampingi sekretaris satu dalam tertib administrasi. 

3. Sekretaris Satu 

a. Mendampingi sekretaris umum dalam teknis administrasi ikatan 

b. Mewakili sekretaris umum apabila berhalangan hadir 

c. Melaksanakan dan mengoordinasi tugas sesuai dengan pembagian tugas yang 

diatur dalam rapat kerja pimpinan cabang. 

d. Mengoordinasi dan mengawasi para Sekretaris Bidang dan sekretaris umum setiap 

komisariat dalam pelaksanaan teknis administrasi sehingga tercipta tertib 

administrasi dan terjaminnya security Ikatan. 

4. Bendahara 

a. Bersama seluruh PC IMM AR. Fakhruddin menyusun Rencana Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Ikatan (RAPBI). 

b. Bertanggungjawab atas teknis pelaksanaan keuangan sesuai dengan Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Pimpinan IMM. 

c. Bertanggungjawab atas kebijakan pencarian, penyimpanan (saving) dan pencairan 

keuangan Ikatan. 

d. Bertanggungjawab atas pencatatan harta kekayaan Ikatan. 

e. Menyusun laporan keuangan rutin bulanan. 

f. Bertanggungjawab terhadap pelaporan keuangan dari setiap kepanitiaan. 

g. Bertanggungjawab atas belanja harian ikatan. 

h. Bersama Ketua Umum dan atau Sekretaris Umum menandatangani surat-surat 

yang berkenaan dengan keuangan ikatan, baik pendapatan maupun pengeluaran 

organisasi. 

i. Mengarahkan bendahara umum setiap komisariat dalam pengelolaan dan teknis 

pelaporan keuangan ikatan. 

j. Mengawasi sirkulasi dan pengelolaan keuangan lembaga semi otonom yg ada di 

PC IMM AR. Fakhruddin. 

5. Ketua Bidang 

a. Membantu Ketua Umum dalam mengarahkan dan mengawasi pelaksanaan 

program Pimpinan IMM sesuai dengan tugas bidang atau atas nama kebijakan yang 

ditetapkan. 
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b. Melaksanakan dan mengoordinasi tugas-tugas sesuai dengan pembidangan tugas 

kepada Pimpinan IMM dibawahnya. 

c. Bersama sekretaris menandatangani surat-surat, melaksanakan dan menyelesaikan 

tugas-tugas sesuai dengan bidang masing-masing. 

d. Memimpin rapat koordinasi bidang. 

e. Mengambil kebijakan dari atas nama Pimpinan IMM untuk kebijakan Ikatan sesuai 

dengan bidangnya. 

f. Menjabarkan dan mengendalikan program-program yang berkaitan dengan 

bidangnya. 

g. Bertanggungjawab kepada Ketua Umum. 

h. Memproyeksikan program kebijakan kerja dalam ranah bidangnya sesuai dengan 

cakupan wilayah kerja pimpinan cabang. 

6. Sekretaris Bidang 

a. Bersama Ketua Bidang mengoordinasi pelaksanaan tugas-tugas serta 

menandatangani surat-surat sesuai dengan bidang tugasnya. 

b. Membantu Sekretaris Umum dan sekretaris 1 dalam pelaksanaan tugas- tugasnya. 

c. Melaksanakan tugas-tugasnya sesuai dengan pembagian tugas yang ditetapkan 

Sekteraris Umum berdasarkan kesepakatan. 

d. Bertanggungjawab kepada Sekretaris satu dalam hal pelaksanaan administrasi. 

7. Bidang Organisasi 

a. Memformulasikan arah dan kebijakan organisasi serta membangun kualitas 

organisasi ke luar dan ke dalam di atas landasan moralitas guna mewujudkan 

organisasi yang sehat, dinamis dan berwibawa. 

b. Sosialisasi dan aktualisasi pedoman dan peraturan-peraturan organisasi secara 

menyeluruh. 

c. Inventarisasi atas data organisasi dan data keanggotaan. 

d. Bertanggungjawab atas pengorganisiran tanda keanggotaan organisasi. 

e. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi dan penjadwalan program 

kerja setiap bidang. 

f. Mewakili ketua umum, seketaris umum dan sekretaris satu jika berhalangan hadir. 

g. Bertanggungjawab terhadap masalah internal yang mengancam organisasi. 

8. Bidang Kader 

a. Memformulasikan dan mensosialisasikan arah dan kebijakan perkaderan Ikatan 

serta pengembangan potensi kader guna mewujudkan kualifikasi kader yang 

bermutu. 
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b. Melakukan mapping potensi kader. 

c. Optimalisasi kaderisasi di tingkatan Cabang. 

d. Memperbaharui materi modul dan metodologi kaderisasi formal dan informal. 

e. Bertanggungjawab atas pendataan dan pengarsipan Data Kader. 

f. Bertanggungjawab atas administrasi perkaderan. 

g. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang. 

h. Menyelaraskan grand design pengkaderan di internal pimpinan cabang. 

i. Bertanggungjawab atas monitoring dan evaluasi kader. 

9. Bidang Hikmah 

a. Membangun jaringan dengan berbagai organisasi pergerakan, Lembaga Swadaya 

Masyarakat, dan Lembaga Muhammadiyah lainnya yang relevan dalam rangka 

memperkuat konsolidasi gerakan sosial di Indonesia 

b. Memonitor dan memberikan respon terhadap kebijakan publik yang berkenaan 

dengan sosial maupun politik di tingkat internasional, nasional, terutama di tingkat 

daerah (DIY). 

c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang. 

d. Bertanggungjawab atas penjagaan kader diaspora. 

10. Bidang Riset dan Pengembangan Keilmuan 

a. Membangun tradisi intelektual di atas landasan etika dan moril. 

b. Menggiatkan dan mengakomodasi kader untuk meningkatkan kapasitas literasi 

sesuai dengan disiplin keilmuannya. 

c. Bertanggungjawab atas pengadaan dan pengelolaan perpustakaan berbasis digital. 

d. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang. 

e. Mendorong munculnya dan mengembangkan LSO atau creative minority sebagai 

basis gerakan intelektual di komisariat. 

f. Merealisasikan program riset terkait isu strategis dan isu taktis sebagai gerakan 

intelektual. 

g. Merancang dan menjalankan panduan penulisan PC IMM AR Fakhruddin. 

h. Mengembangkan dan menjalankan draft pengkaderan intelektual Pimpinan 

Cabang dan Pimpinan Komisariat. 

i. Mengembangkan dan merealisasikan SOP MIM. 

j. Mendorong dan mengawal program riset di komisariat. 

11. Bidang Tabligh dan Kajian Keislaman 

a. Memformulasikan gerakan dakwah Islam bernuansa pencerahan dan menggiatkan 

kegiatan masjid di dalam dan sekitar lingkungan kampus sebagai basis gerakan 
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dakwah IMM. 

b. Merealisasikan dan memformulasikan gerakan dakwah Islam bernuansa 

pencerahan dan menggiatkan kegiatan masjid di wilayah Kota Yogyakarta sebagai 

basis gerakan dakwah IMM. 

c. Menggiatkan Korps muballigh/muballighat ikatan. 

d. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang. 

e. Bekerjasama denganbidang dakwah komisariat dalam memetakan 

gerakan dakwah di masing-masing komisariat. 

f. Merancang dan merealisasikan Konsep gerakan dakwah ikatan berbasis 

komunitas. 

g. Mendorong terciptanya iklim beragama sesuai dengan tuntunan (HPT dan 

PHIWM). 

h. Bekerjasama dengan bidang dakwah komisariat dalam meningkatkan wawasan 

keislaman dan memetakan gerakan dakwah di masing-masing komisariat. 

12. Bidang Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat 

a. Menyusun konsepsi agenda advokasi pemberdayaan masyarakat yang menjadi 

fokus IMM. 

b. Melakukan aktivitas pemberdayaan masyarakat yang terstruktur dan masif di 

wilayah Kota Yogyakarta. 

c. Menguatkan kapasitas analisis dan teknis kader sebagai modal gerakan 

pemberdayaan IMM terhadap kelompok- kelompok marginal. 

d. Bertanggungjawab atas mempelopori dan mendokumentasikan aktivitas sosial dan 

pemberdayaan masyarakat. 

e. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang. 

 f. Mendorong munculnya lembaga pemberdayaan masyarakat yang menjadi pionir 

gerakan pemberdayaan masyarakat oleh IMM secara berkelanjutan. 

g. Membangun jaringan dengan lembaga muhammdiyah atau lembaga lain yang 

relevan dalam rangka mengoptimalkan pemberdayaan masyarakat. 

h. Menghimbau kepada seluruh komisariat IMM AR Fakhrudin untuk membentuk 

bidang SPM guna memasifkan dan membumikan gerakan sosial pada level akar 

rumput. 

13. Bidang Ekonomi dan Kewirausahaan 

a. Mengkaji permasalahan umat dan bangsa demi terciptanya nalar kritis serta 

mengembangkan kewirausahaan kader dan organisasi bersinergi dengan 

Muhammadiyah dan alumni serta pemerintah, BUMN dan kelompok swasta. 
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b. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang. 

c. Mengembangkan kewirausahaan kader-kader organisasi yang bersinergi dengan 

institusi Muhammadiyah dan non Muhammadiyah dalam penguatan ekonomi 

organ- organ basis kemandirian kader. 

d. Meningkatkan kemampuan kewirausahaan kader dan ikatan. 

e. Membentuk dan mengelola BUMI menjadi lembaga ekonomi produktif dan 

berkelanjutan sebagai ujung tombak upaya kemandirian organisasi. 

f. Melakukan pendampingan terhadap komisariat yang belum memiliki bidang 

Ekonomi dan Kewirausahaan 

14. Bidang IMMawati 

a. Merumuskan dan merealisasikan konsepsi tentang fungsi dan peran perempuan 

dalam masyarakat. 

b. Membangun komunikasi dengan LSM yang bergerak di bidang pemberdayaan 

perempuan. 

c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang. 

d. Sebagai wadah untuk berbagi ilmu pengetahuan antara immawan dan immawati 

untuk memperkuat persatuan ikatan serta sebagai tempat untuk memperjuangkan 

semangat kemanusiaan, toleransi untuk mewujudkan kader kader yang memiliki 

semangat islam berkemajuan. 

e. Mendorong munculnya gerakan gerakan lembaga creative minority yang mampu 

mengarus utamakan adil gender secara berkelanjutan. 

f. Memaksimalkan adanya kajian kajian gender yang dilihat dari persfektif semua 

disiplin ilmu pada setiap komisariat. 

g. Menjalankan, menerapkan dan mensosialisasikan buku pedoman bidang immawati 

PC IMM AR Fakhruddin pada seluruh komisariat. 

15. Bidang Media dan Komunikasi 

a. Mengembangkan media komunikasi dan informasi untuk penguatan langgam 

komunikasi internal dan eksternal serta memperluas peran kader dan alumni IMM 

di dunia media komunikasi. 

b. Bertanggungjawab atas operasional media informasi organisasi dan jaringan media 

eksternal. 

 c. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang. 

d. Mensosialisasikan dan mengoptimalkan isu sentral IMM kedalam media alternatif. 
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16. Bidang Seni, Budaya dan Olahraga 

a. Menyelenggarakan aktivitas penunjang minat dan bakat kader di bidang seni, 

budaya dan olahraga serta menjadi kontributor kajian dan pelestarian seni dan 

budaya bangsa. 

b. Bertanggungjawab atas data potensi seni, budaya, dan olahraga kader. 

c. Mengarahkan dan mengakomodir bakat dan minat seni budaya dan olahraga 

sebagai media pergerakan. 

d. Bertanggungjawab atas pelaksanaan rapat koordinasi bidang. 

e. Mengadakan kajian seni dan olahraga yang sesuai dengan nilai-nilai 

kemuhammadiyahan. 

f. Menjadikan seni sebagai sarana dakwah IMM. 

g. Menumbuhkan corak kebudayaan lokal IMM AR Fakhruddin Kota Yogyakarta. 

h. Mengoptimalkan akulturasi kebudayaan di internal IMM AR Fakhruddin Kota 

Yogyakart 
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REKOMENDASI MUSYAWARAH CABANG XVII 

PIMPINAN CABANG IMM ABDUL ROZAQ FAKHRUDDIN  

KOTA YOGYAKARTA  

PERIODE 2020-2021 

 

I. UMUM 

A. Kampus 

1. Mengupayakan peningkatan taraf hidup terhadap elemen pembantu 

pendidikan di wilayah kampus. 

2. Mengawal dan mengkritisi kualitas pendidik, sistem pendidik dan fasilitas 

penunjang pendidikan dalam ranah kampus. 

3. Melakukan analisa sosial kritis, terhadap gerakan-gerakan yang anti 

kebangsaan dan demokrasi 

4. Mengawal segala kebijakan kampus khususnya PTM dan PTA terutama yang 

berhubungan dengan IMM dan Muhammadyah. 

5. Mendesak pihak kampus untuk melaksanakan kegiatan study skill 

kemuhammadiyahan yang ditujukan kepada mahasiswa baru. 

6. IMM menjaga pola komunikasi yang baik dengan kampus dalam membuat 

audiensi. 

7. Mendorong dan memfasilitasi aktivitas ortom yang ada di kampus PTA serta 

melibatkan (ortom) dalam setiap acara kampus. 

B. Provinsi dan kota 

1. Melakukan gerakan pendidikan politik dan hukum pada elemen masyarakat. 

2. Melakukan analisis sosial secara menyeluruh dan tepat sasaran terhadap 

masyarakat kota. 

3. Membangun jaringan dengan elemen masyarakat yang melakukan gerakan 

pembebasan. 

4. Mendesak pemerintah agar mewujudkan pemberdayaan ekonomi kerakyatan 

yang bertumpu pada prinsip keadilan sosial secara operasional dan 

programatik. 

5. Melakukan pemberdayaan dan peningkatan dalam bidang seni dan budaya. 

6. Mendesak kepada pemerintah yogyakarta agar melindungi rakyat kecil, tidak 

menggusur institusi pendidikan dan mampu melestarikan budaya local sesuai 

karakter Yogyakarta. 

7. Membentuk gerakan sosial berbasis komunitas. 
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8. Memperkuat lembaga advokasi 

 

II. UNTUK IMM 

A. UMUM 

1. Setiap kader IMM hendaknya senantiasa meningkatkan kualitas diri melalui 

usaha pengembangan sikap kritis, kreatif, inovatif, dan proaktif terhadap 

perubahan zaman. Tanggap dan tanggung jawab terhadap berbagai persoalan 

umat dan bangsa melalui pengembangan wawasan lokal dan global serta 

persoalan dunia kemahasiswaan dan generasi muda. 

2. Sebagai upaya membangun disiplin berorganisasi dan sekaligus melakukan 

aksentuasi nilai IMM kesemua level, maka semua bidang yang ada dalam 

setiap struktural harus ada di setiap level pimpinan, jika memungkinkan. 

3. Guna memperkuat karakter gerakan IMM, maka tafsir pemihakan gerakan 

perlu disosialisasikan sebagai perwujudan riil IMM sebagai gerakan sosial. 

4. IMM harus terus menjaga independensinya dengan tidak berafiliasi pada 

organisasi politik Nasional mana pun. Hal ini dilakukan juga sebagai bentuk 

komitmen pada pendirian persyarikatan Muhammadiyah. 

5. Menghimbau kepada semua level struktur pimpinan agar membentuk dan 

memperbanyak kajian dan sekolah alternatif yang strategis untuk menambah 

wawasan dan kualitas intelektual kader ikatan. 

6. Menghimbau kepada seluruh kader IMM pimpinan cabang dan komisariat 

untuk terbuka kepada seluruh warisan ideologi, ilmu pengetahuan dunia dan 

masih berpegang teguh pada ideologi al islam. 

B. CABANG 

1. Perlu adanya turba beberapa workshop perkaderan guna memaksimalkan 

simposium perkaderan. 

2. Menghimbau kepada pimpinan cabang dan pimpinan komisariat untuk 

memberikan panduan buku bacaan kader Tahun ke-1 sampai tahun ke-3 sesuai 

dengan buku kaidah perkaderan IMM AR Fakhruddin. 

3. Menghimbau kepada Pimpinan Cabang IMM Ar Fakhrudin untuk membentuk 

bidang SPM di setiap komisariat guna memasifkan dan membumikan gerakan 

sosial pada level akar rumput. 

4. Meningkatkan koordinasi, konsolidasi, dan komunikasi ke setiap komisariat. 

5. Menghimbau kepada pimpinan cabang dan pimpinan komisariat untuk 

memberikan pendidikan seperti manajemen waktu, konflik dan tata pengelola 
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negara 

6. Menghimbau kepada pimpinan cabang dan pimpinan komisariat untuk 

menetapkan isu strategis berkelanjutan minimal 5 tahun. 

7. Memaksimalkan ideopolitor sebagai wadah kaderisasi tahun ketiga memalui 

prosedur yang matang. 

8. Memberikan jaringan kepada pimpinan komisariat oleh cabang yang sudah 

didapatkan baik internal maupun eksternal (sekutu dekat, sekutu jauh). 

9. Menjalankan draft perkaderan intelektual untuk cabang dan komisariat. 

10. Mengembangkan dan menjalankan role model (panduan penelitian) pimpinan 

cabang serta mengawal pimpinan komisariat untuk merealisasikan program 

riset (publikasi hasil panduan). 

11. Membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga riset regional atau nasional 

dalam melaksanakan penelitian (publikasi hasil penelitian). 

12. Memaksimalkan perkaderan pendukung sebagai wadah pengembangan 

keilmuan kader berdasarkan panduan perkaderan pendukung. 

13. Menghimbau pimpinan cabang untuk menyusun atau membentuk standar 

operasional prosedur SOP administrasi & SOP LPJ AR yang bekerjasama 

dengan sekertaris umum komisariat yang sesuai dengan AD/ART. 

14. Menghimbau pimpinan cabang untuk menyusun atau membentuk buku 

panduan pemberdayaan masyarakat khusus pimpinan komisariat di AR 

Fakhruddin. 

15. Mendesak atau menghimbau kepada pimpinan PC IMM AR Fakhruddin untuk 

merumuskan pola komunikasi antar korkom dan kader diaspora. 

16. Merumuskan profil kader mubaligh. 

17. Mengkoordinasi dan mengevaluasi SOP DAD bersama instruktur. 

18. Bertanggungjawab atas penjagaan kader diaspora. 

19. Merumuskan pola perkaderan di era pandemi 

20. Merekomendasikan untuk melanjutkan isu sentral ekologi. 

21. Membangun komisariat marcubuana. 

C. DAERAH dan PUSAT 

1. Mengharapkan DPD IMM Yogyakarta untuk senantiasa menjaga eksistensi 

ikatan sebagai garda ddepan gerakan mahasiswa dan pengembangan 

intelektualitas di antara organisasi lainya. 

2. Menghimbau kepada DPD IMM Yogyakarta untuk lebih meningkatkan 

komunikasi dengan ortom dan persyarikatan pada tingkatan masing-masing. 
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3. mendesak DPD IMM Yogyakarta untuk lebih memperhatikan prosedur 

administrasi. 

4. Hendaknya DPP IMM mempelopori dan mengajak semua kader ikatan serta 

komponen bangsa untuk melakukan aksi nyata atas kepedulian terhadap 

ketimpangan dan kesenjangan sosial-ekonomi yang melanda kaum muslimin dan 

umat manusia di seluruh belahan dunia. 

5. Mendesak DPP IMM untuk menjaga eksistensi gerakan dengan mengadakan 

workshop-workshop di tingkatan daerah yang terkait dengan arah gerakan 

IMM. 

III. UNTUK MUHAMMADIYAH 

A. Mendukung komitmen independensi dan gerakan high politics di kalangan 

persyarikatan dengan tetap menjaga konsistensi terhadap matan keyakinan dan 

cita- cita hidup Muhammadiyah. 

B. Mengharapkan muhammadiyah dapat berkomitmen untuk menjaga jarak dari 

politik praktis agar persyerikatan ini menjadi tenda besar bagi semua kalangan 

C. Pimpinan Daerah Muhammadiyah hendaknya senantiasa tanggap dan memberikan 

warna terhadap perubahan-perubahan sosial dan terhadap persoalan-persoalan riil 

yang terjadi di Yogyakarta. 

D. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah harus lebih selektif dalam mengangkat 

maupun menempatkan tenaga dosen ataupun rektor PTM. Mengingat hal ini 

penting bagi kepentingan perkaderan dan kemajuan persyarikatan. 

E. Pimpinan Wilayah Muhammadiyah hendakanya mampu menggalang kekuatan 

persyarikatan untuk memantau perkembangan seluruh program recovery pasca 

Bencana alam yang dijalankan oleh setiap level pimpinan. 

 F. PP Muhmmadiyah hendaknya menjadi fasilitator perubahan bangsa yang 

mencerahkan dan mendorong Muhmmadiyah sebagai kekuatan masyarakat sipil 

yang terus-menerus mengontrol jalannya pemerintahan. 

G. PP Muhammdiyah lebih mengutamakan kader-kader yang berada di ortom sebagai 

pelangsung dan penyempurna amanah amal usaha. 

H. Menghimbau kepada PP Muhammadiyah agar mengoptimalkan peran semua 

lembaga dan majelis yang ada di muhammadiyah. 

I. Mendesak PP Muhammadiyah untuk mengmbalikan tujuan awal amal usaha 

Muhammadiyah 

J. Muhammadyah harus siap untuk menghadapi asean comunity guna menjaga tujuan 

dan cita cita muhammadiyah. 
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K. Muhammadiyah hendaknya menyelaraskan gagasan bersama dan mengoptimalkan 

peran ortom untuk kepentingan Negara. 


